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Insändare

Insändare. ”Troféjakten på lodjur måste stoppas”
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Lodjur fotograferat i Norge. Foto: Heiko Junge/TT

INSÄNDARE. Det är perverst att Naturvårdsverket år
efter år godkänner jakt på ett av jordens mest
utrotade djur. Nu måste licensjakten på lodjur som
utvecklats till en ren troféjakt stoppas, skriver Eva
Stjernswärd.

Troféjakten på lodjur och deras ungar startar den 1 mars. De
fridlysta lodjuren tillhör arten stora kattdjur, som FN räknar till
de mest utrotningshotade på jorden. Men i Sverige tillämpas
naturbedrägeri och terror mot lodjur.

Varje år dödas mer än hundra av dessa vackra sagodjur, som
endast består av cirka 1.100 individer. Brutal jakt med aggressiva
hundar tillåts under lodjurens parningstid, trots att det i lag är
förbjudet att störa djur just då, en perversitet som tillåts av
Naturvårdsverket och visar gränslösheten i svensk jakt. Inte ens
pandemin stoppar djurdödarna.
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Distanslöst låter TV4 jaktcowboy försvara stundande troféjakt
med att jägare dödar och ”tar tillvara” pälsen för att visa
”vördnad” för djuren. Samtidigt visas okommenterat filmen med
ett utmattat lodjur, tätt följd av en stor blodtörstig hund
snokande i baken.

Ordet vördnad står för tillbedjan, ödmjukhet och dyrkan. Vem
sekulariserade jägare med vapen dyrkar med sin tillbedjan förblir
ett mysterium som snarare liknar rituella blodsoffer på den
toxiska extrem-manlighetens altare.

Lodjuren lever skyggt och tillbakadraget, trots spioneri med
kameror och lockmedel i skogarna. En sorts angiveri som
bekostas av våra skattemedel för att kunna räkna upp antalet
lodjur och påstå att ett visst antal ska offras.

Alla licensjaktbeslut är därför flummigt mångordiga för att dölja
det verkliga skälet, nämligen troféjakt. Denna dyra
administration av jaktfrämjande vasaller på länsstyrelser är alltså
inte skapad för att skydda de fridlysta lodjuren och efterleva EU:s
skyddsdirektiv som Sverige har gått med på - utan bildar kulissen
bakom vilken feodalsystem med makt i utbyte mot jakt fortlever.

Lodjur utgör aldrig hot mot människor. Jägare får däremot
invadera naturen med terränggående fordon, åtlar och
spionkameror och beväpnade till tänderna och med aggressiva
hundar förföljer man de fridsamma lodjuren, som jagas den
hårda tid på året när de inte kan gömma sina spår eller fly i hög
snö.

Desperata räddar lodjursmamman sig själv eller sina ungar upp i
träd. Lodjurens dödsångest filmas för Youtube innan jägaren
utlöser sitt klimax med dödande skott för att de blodiga
kropparna ska störta ner i snön framför dreglande hundar.

Den sortens sadistiska jakt är överlagt våld mot den svagare när
jägare med sina hundar bildar mobb mot vilda djur. Spegelbilden
förtydligas i samhället med ökat våld, gängskjutningar och
kriminalitet, men här talar ingen om ”vördnad” för offer man
skjuter eller rånar.

Man misshandlar ”den som redan ligger”. En avtrubbning
inför andra varelsers liv, smärta och lidande är förutsättning för
utövande av allt överlagt våld, vare sig det är mot människor eller
försvarslösa djur.

Naturvårdsverket legaliserar djurvåld med hyckleriet att jakt inte
orsakar ”onödigt lidande”. Alla som lever med djur vet att
däggdjur har samma nervsystem som däggdjuret människan.

Enkel måttstock är att det som gör ont på dig gör lika ont på ett
djur. Lägger man till vetenskaplig forskning om djurs kognitiva
förmågor innebär jakt på lodjur onödigt lidande, ett djurplågeri
svenska myndigheter tillåter år efter år.



2021-02-28 Insändare: ”Troféjakten på lodjur måste stoppas” - DN.SE

https://www.dn.se/insandare/trofejakten-pa-lodjur-maste-stoppas/ 3/3

Lodjur kämpar för sin överlevnad medan rovdjursjägare får
lisma i tv om trofétagande som ”vördnad” för att kamouflera
njutningen med den dödande jakten. På så sätt återuppstår sagan
om ”Kejsarens nya kläder”. Jaktkejsaren är fortfarande naken
under den blodbesudlade pälsen.
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Eva Stjernswärd, konstnär
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